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     คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค) ตระหนักถึงภาระหนาท่ี
ดานการพิทักษระบบคุณธรรมในราชการพลเรือนโดยเฉพาะเร่ืองการพิจารณา
วินิจฉัยเร่ืองอุทธรณและเร่ืองรองทุกขท่ีสังคมคาดหวังวาตองมีความรวดเร็ว 
ความยุติธรรม และเปนธรรม จึงมีความจําเปนท่ีตองมีการพัฒนาปรับปรุงและ
แกไขบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาวินิจฉัย เพ่ือให
การพิทักษระบบคุณธรรมในราชการพลเรือนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลย่ิงข้ึน สามารถอํานวยความยุติธรรมใหแกขาราชการพลเรือน
ไดอยางรวดเร็วและเปนธรรม อันทําใหเกิดความสมดุลระหวางประโยชน
ราชการและประโยชนขาราชการ

    ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 น้ี ก.พ.ค. จึงไดดําเนินการเรงรัดการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองอุทธรณและเร่ืองรองทุกข
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว นอกจากน้ียังไดดําเนินโครงการเพ่ือปรับปรุงแกไขกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข พ.ศ. 2551 
ท้ังน้ี ไดจัดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนประเด็นปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ท้ังในสวนของ ก.พ.ค. สวนราชการ และขาราชการท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยและการพิจารณา
เร่ืองรองทุกขของสวนราชการ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแกไขกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข พ.ศ. 2551 ใหมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินการเร่ืองอุทธรณและเร่ืองรองทุกขมากย่ิงข้ึน

    สุดทายน้ี ก.พ.ค. และสํานักงาน ก.พ. ขอขอบคุณเพ่ือนขาราชการทุกสวนราชการท่ีใหความรวมมือเปนอยางดีย่ิง
ในการดําเนินงานดานการพิทักษระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน และหวังเปนอยางย่ิงวาพวกเราจะรวมมือกัน
เชนน้ีตลอดไป โดยท่ีขาราชการจะไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรม และเปนธรรม นําไปสูระบบราชการท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพ่ือประโยชนของประเทศชาติและประชาชนตอไป

(นายวชิร สงบพันธ)
ประธานกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม



กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ
หรือกรรมการวินิจฉัยรองทุกข

คําพิพากษาศาลปกครองท่ีนาสนใจ
กรณีที่ ก.พ.ค. เปนผูถูกฟอง 35
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การศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การพิทักษระบบคุณธรรมในตางประเทศ

สารบัญ



คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 1 ป 
ของ ก.พ.ค.
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
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29 ผลการวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ
และเรื่องรองทุกขของ ก.พ.ค.
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 
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คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค.
คือคณะกรรมการท่ีเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
เพื่อเปนกลไกสําคัญในการพิทักษระบบคุณธรรม

 ในระบบราชการพลเรือนสามัญ  
โดยใหมีอํานาจหนาที่ในการเสนอแนะตอ ก.พ. 

หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน 
เพื่อจัดใหมีหรือปรับปรุงนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนท่ีเกี่ยวกับ
การพิทักษระบบคุณธรรม พิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณและเรื่องรองทุกข พจิารณา
เร่ืองการคุมครองระบบคุณธรรม
รวมไปถึงการออกกฎ ก.พ.ค. 

ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
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1. นายวชิร  สงบพันธ
2. นางศิริพร  กิจเกื้อกูล
3. นายสุชาติ  เวโรจน
4. นายกิจสุวัฒน  หงสเจริญ
5. นายทองทวี  พิมเสน
6. นายพันธุเรือง  พันธุหงส
7. นายเจษฎา ประกอบทรัพย
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กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ
หรือ

กรรมการวินิจฉัยรองทุกข

กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ 
หรือกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 

เปนกรรมการ
ที่แตงตั้งขึ้นโดย ก.พ.ค.

ตามกฎหมาย มีหนาที่รวมกับ
กรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ
และเร่ืองรองทุกข ในรูปแบบองคคณะ
เบื้องตน กอนเสนอความเห็นไปยัง
ก.พ.ค. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป



กรรมการวินิจฉัยรองทุกข

นายสุรพงษ วิชญกิตติ นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ

นายสุธา วิจักขณสุรการย นายอนุชา วงษบัณฑิตย

นางสาวสุชฎา จันทรวงศ

นายสิทธิศักดิ์ ไมสนธิ์ นายวิชิต กุลสินนิธิพงศ

นายทินกร ตุงคโสภา

กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ
หรือ
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นายชวรัตน รุกขพันธุ นางสาวจิตเรขา ชางตีเหล็ก

วาที่รอยตรี ศักดา ไกรลาสบวรนายสุวิทย อินทุรัตน

นายสุวิชัย รักษรตนากร นายไพศาล เผือกพูลผล

กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ
หรือ กรรมการวินิจฉัยรองทุกข
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รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ 2560

ของ ก.พ.ค.
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงาน ก.พ.
โดยสํานักพิทักษระบบคุณธรรม

ไดดําเนินงานเพื่อพัฒนาและเสริมสราง
ประสิทธิภาพดานการพิทักษระบบคุณธรรม

ในดานตางๆ ไดแก บุคลากรภายใน 
และสวนราชการ



การพัฒนาเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
    ในการดําเนินการดานการพิทักษระบบคุณธรรม
        ในระบบขาราชการพลเรือนสามัญ

วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหผูที่มี
ส วนเกี ่ยวของกับการปฏิบัต ิงานที ่ เก ี ่ยวของกับ
การอุทธรณการรองทุกขและการคุมครองระบบคุณธรรม 
มีความรูความเขาใจ และสามารถนําไปประยุกตใช
ในกระบวนการดําเนินการเกี ่ยวกับการพิจารณา
เรื่องอุทธรณและการพิจารณาเรื่องรองทุกข รวมทั้ง
ขาราชการพลเรือนสามัญมีความเขาใจเร่ืองระบบคุณธรรม 
อันจะนําไปสูการวางรากฐานระบบคุณธรรมอยางแทจริง
ในระบบขาราชการพลเรือนสามัญ ท้ังน้ี ระบบคุณธรรม
ยังกลายเปนวัฒนธรรมที่ขาราชการทุกคนตองยึดถือ
ในการปฏิบัติราชการโดยมีการดําเนินการแบงออกเปน
กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 
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การอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงาน
เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของ ก.พ.ค. ใหแก ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัย 
และขาราชการ จํานวน 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ หอง 3210 สํานักงาน ก.พ. 
สํานักพิทักษระบบคุณธรรม (สพค.) ไดร ับเกียรติจาก
นางสาวลินดาวรรณ ธรรมาวุฒิชัย ผูเช่ียวชาญดานการออกหนังสือ
สําคัญ และนายเดชา เอ้ืออาทร นายชางรังวัดอาวุโส ปฏิบัติหนาท่ี
หัวหนากลุมมาตรฐานการออกรังวัดเฉพาะราย กรมท่ีดิน กระทรวง
มหาดไทย มาเปนวิทยากรบรรยายใหความรู  เรื ่องระเบียบ 
หลักเกณฑ และขั้นตอนการปฏิบัติราชการของกรมที่ดิน เชน 
การออกหนังสือแสดงสิทธิในที ่ดิน การรังวัดสอบเขต ฯลฯ 
ตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการละเลยไมปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2560 ณ หอง 3210 สํานักงาน ก.พ. 
ได ร ับเก ียรต ิจากนายบรรจบ จ ันทร ัตน  ผ ู อ ํานวยการ
สวนการทะเบียนราษฎร นายอํานาจ โพธ์ิสอาด หัวหนากลุมงาน
มาตรฐานและระเบียบบัตรประจําตัวประชาชน และนางสาวอภิญญา 
อุนเรือน หัวหนากลุมงานการทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทย 
พรอมคณะ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาเปนวิทยากร
บรรยายใหความรู เร่ืองระเบียบ หลักเกณฑ และข้ันตอนเก่ียวกับ
การจัดทําบัตรประชาชน การเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบาน 
การแปลงสัญชาติของชนกลุมนอย การจัดทําบัตรประจําตัวแรงงาน
ตางดาว และการอุทธรณคําสั่งนายทะเบียน ฯลฯ
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ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 ณ หอง 3210 สํานักงาน ก.พ. 
ไดรับเกียรติจากเจาหนาท่ีของสํานักทัณฑปฏิบัติ สํานักทัณฑวิทยา 
กองสังคมสงเคราะห และเจาหนาที ่กลุ มวินัยและเสริมสราง
สมรรถภาพขาราชการ กองการเจ าหนาที ่ กรมราชทัณฑ 
กระทรวงย ุต ิ ธรรม  มาเป นว ิทยากรบรรยายให ความร ู 
เรื่องการดําเนินการทางวินัยของกรมราชทัณฑ การดําเนินการ
ทางทัณฑปฏิบ ัต ิแก ผ ู ต องโทษในสถานกักขัง ทัณฑสถาน 
เรือนจํากลาง และเรือนจําพิเศษ การจัดเวรยามในสถานกักกัน 
ทัณฑสถาน เรือนจํากลาง และเรือนจําพิเศษ หลักเกณฑวิธีการ
และขั้นตอนของกระบวนการลดวันตองโทษจําคุก การเลื่อนและ
การลดช้ันผูตองขัง การพักการลงโทษ การขอพระราชทานอภัยโทษ 
ส่ิงของตองหามท่ีนําเขา และหลักเกณฑวิธีการตรวจการนําส่ิงของ
เขาสถานกักขัง ทัณฑสถาน เรือนจํากลาง และเรือนจําพิเศษ 
การปฏิบัต ิต อผู ต องขังชาวตางประเทศ และการดูแลเด็ก
ในความดูแลของผูตองขังที่ติดเขามาในเรือนจํา ฯลฯ

คร้ังที่ 4

เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2560 นายวชิร สงบพันธ ประธาน ก.พ.ค.
ได น ํา ก .พ .ค .  กรรมการว ิน ิจฉ ัย และเจ าหน าท ี ่ส ําน ัก
พิทักษระบบคุณธรรม เดินทางไปศึกษาดูงานที่เรือนจํากลาง
สมุทรปราการ ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ
โดยนายนิมิต ทัพวนานต รองอธิบดีกรมราชทัณฑ และนายกฤษณ 
วงษเวช ผูบัญชาการเรือนจํากลางสมุทรปราการ ไดใหการตอนรับ
อยางเปนกันเอง ซ่ึงการศึกษาดูงานในคร้ังน้ีทําใหทราบถึงข้ันตอน
และวิธีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรมราชทัณฑในพื้นที่จริง 
อันเปนประโยชนอยางย่ิงตอการปฏิบัติงานตามภารกิจของ ก.พ.ค.

ในการน้ี สํานักพิทักษระบบคุณธรรม สํานักงาน ก.พ. ตอง
ขอขอบพระคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หนวยงานราชการและวิทยากรทุกทานที่ใหความอนุเคราะห
และใหการสนับสนุนจนทําใหการดําเนินการตามกิจกรรมน้ี

ประสบความสําเร็จเปนอยางดี
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวางผูบริหารสํานักงาน ก.พ. ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัย 
และเจาหนาที่ สพค. เพื่อเสริมสรางและพัฒนาระบบงานการพิทักษระบบคุณธรรม

เมื่อวันท่ี 15-16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส 
รีสอรท จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักพิทักษระบบคุณธรรมไดจัดใหมี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวางผูบริหารสํานักงาน ก.พ. ก.พ.ค. 
กรรมการวินิจฉัย และเจาหนาท่ี สพค. เพ่ือเสริมสรางและพัฒนา
ระบบงานการพิทักษระบบคุณธรรม 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรการพิทักษ
ระบบคุณธรรมของ ก.พ.ค. 6 ป (2558-2563) ประกอบดวย
วิสัยทัศนการพิทักษระบบคุณธรรม วิสัยทัศนของ ก.พ.ค. 
กําหนดพันธกิจ เปาหมายยุทธศาสตรกลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
และกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ท้ังน้ี ไดมีการแบงกลุมระดมสมองและแสดงความคิดเห็นบนพ้ืนฐาน
ของความเขาใจท่ีตรงกัน อันจะเปนผลทําใหการทํางานรวมกัน
ระหวางผูบริหารสํานักงาน ก.พ. ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัย และ
เจาหนาท่ี สพค. เปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการประสิทธิภาพดานการพิทักษระบบคุณธรรม
ใหกับขาราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติหนาที่ในกระทรวงยุติธรรม

เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด สไตลิช คอนเวนช่ัน 
จังหวัดนนทบุรี สํานักงาน ก.พ. โดยสํานักพิทักษระบบคุณธรรม
ไดเชิญผูแทนจากสวนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมมาประชุม
เชิงปฏิบัติการโดยแบงกลุมเพ่ืออภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู และ
แบงปนประสบการณในการปฏิบัติงานเก่ียวกับปญหาหรืออุปสรรค
ในการดําเนินการเรื่องอุทธรณและรองทุกขทําใหไดทราบขอมูล
และเขาใจปญหาในการดําเนินการดังกลาว อันจะนําไปสู 
การเสนอใหมีวิธีการแกไขปญหาและแนวทางการปฏิบัติงานตอไป

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการของเจาหนาท่ี สพค. เพ่ือจัดเตรียมแผนการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักพิทักษระบบคุณธรรม 

เม่ือวันท่ี 8-9 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรีเจนท ชะอํา บีช รีสอรท 
จังหวัดเพชรบุรี สํานักพิทักษระบบคุณธรรมไดจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการของเจาหนาที่ สพค. ขึ้น โดยการสัมมนาครั้งนี้
ไดแบงกลุมเพ่ือระดมสมองและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทาง
ในการปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใหเปนไปตาม
นโยบายของรัฐบาลและการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ. 
รวมทั ้งสอดรับกับบทบาทและภารกิจของคณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรมซึ ่งไดจัดทําเปนแผนการปฏิบัติการ
ของสํานักพิทักษระบบคุณธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแกไขและปรับปรุงกฎระเบียบเก่ียวกับการพิทักษ
ระบบคุณธรรม ประกอบดวยการดําเนินการปรับปรุงและแกไขรางกฎ ก.พ.ค. 
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. .... รางกฎ ก.พ.ค. 
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาและวินิจฉัยเรื ่องรองทุกข พ.ศ. .... และ
รางระเบียบ ก.พ.ค. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเยียวยาความเสียหายใหแก
ผูอุทธรณและผูรองทุกขหรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม พ.ศ. ....

ครั้งที่ 1

สํานักงาน ก.พ. โดยสํานักพิทักษระบบคุณธรรมไดจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นจากกลุมบุคคลตาง ๆ อาทิ ที่ปรึกษา
สํานักงาน ก.พ. ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการวินิจฉัย และเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานดานอุทธรณและรองทุกขของสวนราชการเกี่ยวกับ
กฎระเบียบเกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรมเพื่อประกอบ
การพิจารณาของ ก.พ.ค. จํานวน ๔ ครั้ง ดังนี้

ครั้งท่ี 2

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ หองประชุม 6 สํานักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี สํานักพิทักษระบบคุณธรรมขอรับฟงความคิดเห็น
จากท่ีปรึกษาของสํานักงาน ก.พ. ซ่ึงท่ีปรึกษาของสํานักงาน ก.พ.
ไดพิจารณาและใหความเห็นในประเด็นตาง ๆ รวมท้ังใหขอสังเกต
อีกหลายประการเพื่อประกอบการดําเนินการตอไป

เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2560 ณ หองประชุม 3210 สํานักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี สํานักพิทักษระบบคุณธรรมขอรับฟงความคิดเห็น
จากกรรมการวินิจฉัย และนิติกรของสํานักพิทักษระบบคุณธรรม 
เพื่อรวมกันพิจารณาและระดมความคิดเห็นพรอมกับเปดใหมี
การเสนอความเห็นและขอเสนอแนะ
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ครั้งที่ 3

เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด สไตลิช คอนเวนช่ัน
จังหวัดนนทบุรี สํานักพิทักษระบบคุณธรรมขอรับฟงความคิดเห็น
จากขาราชการพลเรือนสามัญของสวนราชการตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงาน
ดานการพิทักษระบบคุณธรรม เพ่ือเปดโอกาสใหขาราชการพลเรือน
สามัญของส วนราชการตาง ๆ พิจารณาและมีส วนร วม
ในการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อนํามาประกอบ
การดําเนินการตอไป

ครั้งท่ี 4

เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2560  ณ หองประชุม 3314 สํานักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี สํานักพิทักษระบบคุณธรรมขอรับฟงความคิดเห็นจาก
ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดพิจารณาและใหความเห็นในประเด็นตาง ๆ 
รวมท้ังใหขอสังเกตเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการดําเนินการตอไปดวย
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การเผยแพรและประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของ ก.พ.ค. 

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางองคความรูและความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานดานการพิทักษระบบคุณธรรมในระบบราชการ
รวมทั้งเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ก.พ.ค. ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณท่ีผานมา และตัวอยางคําวินิจฉัย
เรื่องอุทธรณและเร่ืองรองทุกขใหแกขาราชการและประชาชนทราบ ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งท่ี 4

ครั้งท่ี 5

ครั้งที่ 6

ครั้งท่ี 7

ครั้งที่ 10

ครั้งท่ี 9

ครั้งท่ี 8

ครั้งที่ 11

ครั้งที่ 12

หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559

หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559

หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559

หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 2 มกราคม 2560

หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ 2560

หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560

หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560

หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560

หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560

หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560

หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560

หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560

เร่ือง สวัสดีงบประมาณ 2560

เร่ือง คําสอนของพอ

เร่ือง องคประกอบและองคประชุม

เร่ือง ผลจากการขัดคําสั่งผูบังคับบัญชา

เร่ือง ก.พ.ค. คนใหม

เร่ือง ถูกไลออกเพราะเรียกเงินคาออกโฉนดที่ดิน
เกนิกวาเนื้อทีข่อรังวัด
เร่ือง กวฉ. คนใหม

เร่ือง อ.ก.พ. สามญั หรือ ก.พ. พิจารณาเพิ่มโทษ
ตองใหโอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐานหรือไม

เร่ือง ความสําคัญของการจัดทําบัตรประจําตัว
ประชาชน

เร่ือง การตรวจสอบการดําเนินการทางวินัย

เร่ือง ประพฤติชั่วอยางรายแรง

เร่ือง สถานโทษของผูทุจริตตอหนาที่ราชการ

บทความท่ีไดรับการคัดเลือกใหเผยแพรลงหนังสือพิมพมติชนรายวัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ในคอลัมน “ ก.พ.ค. ขอบอก ” ทุกวันอังคารของสัปดาหแรกของเดือน จํานวน 12 ครั้ง ดังนี้
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ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

ครั้งที่ 6

ครั้งที่ 7

ครั้งที่ 10

ครั้งที่ 9

ครั้งที่ 8

ครั้งที่ 11

ครั้งที่ 12

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ 2560

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560

 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560

วนัอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560

เรื่อง พระบรมราโชวาท

เรื่อง ขอเตือนใจสําหรับขาราชการผูไมประสงคจะรับราชการ
เพื่อจะไมตกเปนผูถูกลงโทษทางวินัย ฐานละท้ิงหนาท่ีราชการ
เรื่อง การคัดเลือกชํานาญการพิเศษไมเปนธรรม

เรื่อง การถอนคํารองทุกข 

เรื่อง ผลการพิจารณาของ ก.พ.ค. ในรอบป 
(1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559)
เรื่อง อาวุโสกับการแตงต้ังขาราชการ

เรื่อง การมีหนาท่ีโดยพฤตินัย

เรื่อง ปวยจนตองขาดงาน ผิดวินัยหรือไม

เรื่อง ไมไดรับการแตงต้ังใหรักษาราชการแทนรองทุกขไดหรือไม

เรื่อง ปลอมหนังสือรับรองเงินเดือน

เรื่อง เพราะเหตุใดการดูแลพอแมและการสงเคราะหบุตร
ถึงตองไลออกจากราชการ
เรื่อง สิ้นปงบประมาณกับ “ก.พ.ค. ขอบอก”

บทความท่ีไดรับคัดเลือกใหเผยแพรลงหนาเว็ปไซตคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (www.mspc.ocsc.go.th) ทุกวันอังคารของสัปดาหที่สามของเดือน จํานวน 12 ครั้ง ดังนี้

การเผยแพรและประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของ ก.พ.ค. 

กิจกรรมน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางองคความรูและความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานดานการพิทักษระบบคุณธรรมในระบบราชการ 
รวมท้ังเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ ก.พ.ค. ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่ผานมา และตัวอยางคําวินิจฉัย
เรื่องอุทธรณและเร่ืองรองทุกขใหแกขาราชการและประชาชนทราบ ดังนี้ 
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เปนการนําบทความที่เคยไดรับการคัดเลือกใหนําไปเผยแพร
ในหนังสือพิมพมติชนรายวันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ในคอลัมน “ ก.พ.ค. ขอบอก ” มารวมเขาไวดวยกัน

หนังสือรวมบทความ ก.พ.ค. ขอบอก เลม 5

เพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานของ ก.พ.ค. 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนังสือรายงานประจําป 2559

แพร
2560 

ม ก.พ.ค. ขอบอก เลม 5

านประจําป 2559

การเผยแพรและประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของ ก.พ.ค. 

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางองคความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการพิทักษระบบคุณธรรมในระบบราชการ 
รวมทั้งเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ ก.พ.ค. ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณท่ีผานมา และตัวอยางคําวินิจฉัย
เรื่องอุทธรณและเร่ืองรองทุกขใหแกขาราชการและประชาชนทราบ ดังน้ี 

สแกน QR Code
เพ่ือดาวนโหลดหนังสือ

สแกน QR Code
เพื่อดาวนโหลดหนังสือ
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การศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การพิทักษระบบคุณธรรม

ในตางประเทศ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ ก.พ.ค.
ไดเดินทางไปศึกษาดูงานเก่ียวกับ

การพิทักษระบบคุณธรรม ในเครือรัฐ
ออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ
และแนวความคิดดานการพิทักษระบบ
คุณธรรม อันนํามาสูการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบของไทย





โครงการศึกษาดูงาน
     เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรมในตางประเทศ 
          ณ เครือรัฐออสเตรเลีย

โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยน
มุมมองแนวคิด ความรู และประสบการณ

ในการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาปรับปรุง
งานอุทธรณ รองทุกข ตลอดจนงานดาน
การพิทักษระบบคุณธรรมของ ก.พ.ค. 

ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
ซึ่งการศึกษาดูงานคร้ังน้ี 

ไดจัดขึ้นโดยมีรูปแบบการประชุมรวมกัน
ระหวางคณะศึกษาดูงานกับหนวยงาน
ที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการพิทักษระบบ
คุณธรรมของเครือรัฐออสเตรเลีย

ท่ีมีลักษณะการทํางานคลายคลึงกับ ก.พ.ค.
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1 2

คณะศึกษาดูงานไดเขาพบและประชุมรวมกับหนวยงานภาครัฐ 
ของเครือรัฐออสเตรเลีย จํานวน 3 แหง  

 

                                  
             

            

 

The Australian Public Service Commission 
(ASPC) ทําหนาที่ดูแลเจาหนาที่รัฐของรัฐบาลกลางที่อยูใน
สังกัดซึ่งมีจํานวนประมาณ 150,000 คน ทั่วประเทศ โดย
จะไมรวมผูที่สังกัดรัฐบาลมลรัฐและเจาหนาที่รัฐประเภท
อ่ืน เชน ตํารวจ หรือรัฐสภา ซึ่งจะมีองคกรเฉพาะแยกออกไป
ในการทําหนาที่ดูแลการบริหารงานบุคคลของตนเองและมี
กระบวนการของตนเอง สํานักงาน APSC มีเจาหนาที่
ทั้งหมด จํานวน 190 คน โดยในจํานวนนี้จะมี 13 คน ที่
ไ ด รั บ ม อบหม า ย ใ ห ไ ป ช ว ย ง า น  Merit Protection 
Commission (MPC)  โดยอํานาจการตัดสิ น ใจต า ง  ๆ 
เกี่ยวกับเจาหนาที่ ยั งคงเปน อํานาจของ  APSC เ พ่ือ
ประโยชนในการบริหารจัดการ    

APSC มีบทบาทในการกําหนดหลักเกณฑวิธีการท่ีเปน
แนวทางในการดําเนินการลงโทษเจาหนาที่รัฐในสังกัด ผูซึ่ง
ฝ า ฝ นกฎ เกณฑ ความประพฤติ  (Code of Conduct) 
แนวทางนี้เปนมาตรฐานขั้นต่ําที่หนวยงานสามารถนําไป
ปรับใชในการดําเนินการภายในแตละหนวยงาน ซึ่งจะ
กํ าหนดให มี การแต งตั้ ง บุ คคลขึ้ นทํ าหน าที่ ไต ส วน 
การกระทําผิด มีการเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหามีสิทธิเขา
ฟงการสอบสวน และมีโอกาสชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน 
ซึ่งหลักดังกลาวเปนหลักพ้ืนฐานในกฎหมาย Common 
law อยางไรก็ตาม กระบวนการสอบสวนมีความยืดหยุน
ตามแตกรณี เชน บางเรื่องอาจตองการพยานหลักฐาน  

 

 

 

 

 

 

ในขณะที่บางเรื่องอาจกระทําเพียงแคสัมภาษณก็
เพียงพอแลว และหลังการสอบสวนหาความจริง  
ผูสอบสวนจะตองสรุปเรื่องโดยเนนสาระเพ่ือตอบ
คําถามวา 1) เกิดอะไรข้ึน และ 2) กรณีดังกลาวขัดตอ 
Code of Conduct หรือไม 

 

 

II..  TTHHEE  AAUUSSTTRRAALLIIAANN  PPUUBBLLIICC  SSEERRVVIICCEE  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  ((CCAANNBBEERRRRAA) )   
หรือ หรือ   AAPPSSCC  ณ กรุงแคนเบอร์ร่า ณ กรุงแคนเบอร์ร่า     
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สําหรับการปฏิบัติหนาท่ีของ สําหรับการปฏิบัติหนาท่ีของ สําหรับการปฏิบัติหนาท่ีของ MMMPPPCCC   

MPC กําหนดนโยบายในการบริหาร สํานักงาน MPC วาง
ระบบงานของ MPC และสามารถกําหนดนโยบายหรือ
หลักเกณฑกลางเก่ียวกับการตัดสินใจของหนวยงานได โดย
ถือไดวา MPC เปนผูบังคับบัญชาของหนวยงานท้ังหลาย  
มีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาอิสระ เพ่ือให
กระบวนการสรรหาเปนหรือถูกมองวาเปนกระบวนการท่ี
เปดเผย โปรงใส และเปนธรรม MPC ไดวางระบบการทํางาน 
ใหการพิจารณาเปนไปโดยรวดเร็ว ตั้งแตการรับเรื่อง  
การแจกเรื่องตามความถนัดของเจาหนาที่ซึ่งการจัดการ 
เ กื อบทั้ งหมดจะ เน น ให ส ามา รถทํ า ง านผ าน ร ะบบ
คอมพิวเตอร มีการแสกนเอกสารเขาระบบโดยใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบซ่ึงอาจอยูทั้งที่สํานักงาน ณ กรุงแคนเบอรรา
และกรุงซิดนีย มีเอกสารชุดเดียวกัน ดังนั้นตลอดเวลา 
เจาหนาที่จะสามารถทํางานผานระบบคอมพิวเตอรได 
นอกจากนี้  MPC ยั ง อนุญาต ให ยื่ น คํ า ร อ งผ า นทา ง 
อินเตอรเน็ตและสงคํารองทางโทรสารได โดยผูรองยัง 
ไมจําตองสงเอกสารประกอบใดๆ จนกวา MPC จะพิจารณา 
แลวเห็นวาเปนเร่ืองที่อยูในอํานาจที่จะรับเร่ืองไวพิจารณา 
จึงจะเรียกเอกสารเพิ่มเติม 

MMPPCC เปนหนวยงานท่ีทํางานเปนอิสระ แตเปนสวนหนึ่ง
ของคณะกรรมการ APSC มีสํานักงานตั้งอยู ณ กรุงแคนเบอรราและ
กรุงซิดนีย โดยเจาหนาที่สวนใหญจะอยูท่ีกรุงซิดนีย 

MPC มีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาทบทวนการเล่ือน
ตําแหนง การลงโทษเจาหนาที่กรณีฝาฝนกฎเกณฑความประพฤติ 
(Code of Conduct) และการพิจารณาวินิจฉัยตรวจสอบ
เกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ โดยมีกรรมการพิทักษ
คุณธรรม (Merit Protection Commissioner) 1 คน เปน 
ผูทําหนาที่ แตมีการแตงตั้งคณะบุคคลเพื่อชวยในการทําหนาที่ดวย 
ปจจุบันมีทั้งหมด 3 กลุม ไดแก กลุมสอบสวน กลุมทบทวน 
การเลื่อนตําแหนง และ  ISAC หรือกลุมกรรมการท่ีปรึกษา 
การสรรหาอิสระ MPC มีขอบอํานาจเหนือบุคลากรของรัฐบาล-
กลาง ซึ่งเปนขาราชการพลเรือน จํานวนประมาณ 150,000 คน 
สวนขาราชการหรือเจาหนาท่ีรัฐประเภทอ่ืน เชน ตํารวจ 
ขาราชการรัฐสภา จะอยูภายใตการจัดการของ MPC ไดโดย 
การทํา MOU  

IIII..  TTHHEE  OOFFFFIICCEE  OOFF  TTHHEE  MMEERRIITT  PPRROOTTEECCTTIIOONN  CCOOMMMMIISSSSIIOONN              
        หรือ หรือ MMPPCC  ณ กรุงซดินีย์ณ กรุงซดินีย์ 
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 หนวยงาน DFAT แยกออกจาก MPC 

ดําเนินการดานความสัมพันธ เร่ืองที่ เกิดจึง
เกี่ยวกับประเด็นการจางงานมากกวาการเลื่อนขั้น 
เลื่อนตําแหนง หรือการสรรหาภายในหนวยงาน 
ก า ร พิ จ า รณาทบทวน จึ ง มั ก จ ะ ส ง เ ร่ื อ ง 
ไปยั งคณะกรรมการแรงงานหรือ Fair Work 

Commission มากกวา MPC โดยการพิจารณา
ทบทวนแบงไดเปน 2 สวนหลัก สรุปไดดังนี้  

1. เร่ืองเกี่ยวกับการจางงานและการตัดสินใจ 
เลิกจาง จะมีกระบวนการพิจารณาทบทวน
ภายในหนวยงาน หากเจาหนาที่ รัฐผูนั้นยัง 
ไมพอใจก็ดําเนินการฟองคดีไปยังศาลยุติธรรม 
(federal court) ตอไป 

2. เร่ืองเก่ียวกับการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง 
และกรณีเกี่ยวกับการสรรหา หากเจาหนาที่ 
ของ DFAT ไมพอใจกับการดําเนินการเจาหนาที่ 
ผูนั้นจะสงเ ร่ืองไปยังคณะกรรมการพิทักษ
คุณธรรม (MPC) เพ่ือพิจารณาทบทวนอีกคร้ังหนึ่ง 
หากยังไมพอใจเจาหนาที่ รัฐ ผูนั้นสามารถ 
ฟองคดีไปยังศาลยุติธรรม เพ่ือใหศาลใชอํานาจ
ตุลาการในการตรวจสอบการใชอํานาจปกครอง
อีกคร้ัง ซ่ึงการฟองคดีจะตองหาที่ป รึกษา
กฎหมายและมีรูปแบบท่ีเปนทางการซ่ึงเปนขอที่
แตกตางไปจากการสงเร่ืองให MPC พิจารณา
ทบทวน   

 

IIIIII..  TTHHEE  DDEEPPAARRTTMMEENNTT  OOFF  FFOORREEIIGGNN  AAFFFFAAIIRRSS  AANNDD  TTRRAADDEE  ((DDFFAATT))  

        ณ กรุงแคนเบอร์ร่าณ กรุงแคนเบอร์ร่า  
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การศึกษาดูงานครั้งนี้การศึกษาดูงานครั้งนี้ ไดรับประโยชนโดยทําใหไดทราบขอมูลเกี่ยวกับระบบ 
การดํ า เนินงานของกรรมการพิทักษคุณธรรม  (The Merit Protection 
Commissioner หรือ MPC) ที่สามารถพัฒนาการคุมครองระบบคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐของเครือรัฐออสเตรเลียใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่ง MPC 
เนนเปาหมายของการทํางานในลักษณะสรางความพึงพอใจ และความนาเชื่อถือ
ใหกับผูรองหรือผูรับบริการ  นอกจากนี้  ยังทําใหไดความรูเกี่ยวกับระบบ 
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณภายในฝายปกครองของเครือรัฐออสเตรเลียที่ชัดเจน
ยิ่งข้ึน ทั้งกรณีการฝาฝนกฎเกณฑความประพฤติ (code of conduct) และกรณี
การพิจารณาวินิจฉัยตรวจสอบเก่ียวกับการพิจารณาความดีความชอบ (promotion 
review) วา กรณีรองขอทบทวนภายในหนวยงานเปนการทบทวนชั้นแรก (primary 
review) แลว หากไมพอใจสามารถรองมายัง MPC เพื่อใหทบทวนชั้นที่สอง (secondary review) และหากไมพึงพอใจอีก 
ผูรองสามารถฟองไปยังศาลยุติธรรมใหตรวจสอบไดอีกชั้นหน่ึง  

อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวา ในระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐของเครือรัฐออสเตรเลียมิไดใหสิทธิเจาหนาที่รัฐรองขอให 
MPC ทบทวนไดทุกเรื่อง  โดยหากเปนเร่ืองการเลื่อนตําแหนงที่คณะกรรมการที่ปรึกษาการสรรหาอิสระ (ISAC) ดําเนินการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลใหแลวหนวยงานดําเนินการตามนั้น เจาหนาที่ผูไมเห็นดวยจะรองขอให MPC ทบทวนไมได เนื่องจาก 
ถือวา MPC ไดเขาไปเกี่ยวของในกระบวนการสรรหานี้แลว เพราะ ISAC ไดรับการแตงต้ังโดย MPC ซึ่งชี้ใหเห็นวาเครือรัฐ
ออสเตรเลียยอมรับและใหความเชื่อถือใน MPC และคณะกรรมการที่ปรึกษาการสรรหาอิสระที่แตงตั้งโดย MPC  
เปนอยางมาก 

 

 
การศึกษาดูงานคร้ังนี้การศึกษาดงานคร้ังนี้การศึกษาดูงานคร้ังนี้การศึกษาดูงานคร้ังนี้ ไดรับประโยชนโดยทําใหไดทราบขอมูลเกี่ยวกับระบ
การดํ า เนินงานของกรรมการพิ ทักษคุณธรรม  (The Merit Protectio
Commissioner หรือ MPC) ท่ีสามารถพัฒนาการคุมครองระบบคุณธรรมในกา
บริหารงานบุคคลภาครัฐของเครือรัฐออสเตรเลียใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่ง MP
เนนเปาหมายของการทํางานในลักษณะสรางความพึงพอใจ และความนาเชื่อถื
ใหกับผูรองหรือผูรับบริการ  นอกจากนี้ ยังทําใหไดความรู เกี่ยวกับระบ
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณภายในฝายปกครองของเครือรัฐออสเตรเลียที่ชัดเจ
ยิ่งข้ึน ทั้งกรณีการฝาฝนกฎเกณฑความประพฤติ (code of conduct) และกรณ

 

“…การศึกษาดูงานคร้ังนี้ ทําให
ไดทราบภาพรวมการบริหารงาน
บุคคลภาครัฐของสํานักงาน 
APSC ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึง
กับสํานักงาน ก.พ. ในบทบาทที่
สงเสริมและสนับสนุนการพิทักษ
ร ะ บบคุณธ ร รม ในร าชก า ร 
พลเรือน นอกจากความสัมพันธ
ระหวาง APSC และ MPC จะ
เปนไปตามขอกฎหมายแลว 
APSC และ MPC ยังมีการทํา
ขอตกลงในรูปแบบของ MOU 
กํ าหนดรายละ เ อียดในการ
ทํางานรวมกัน  ซ่ึงทําใหการ
ดําเนินงานของทั้ง APSC และ 
MPC มี ค ว า ม ชั ด เ จ น ม า ก
ยิ่งขึ้น…”   
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ผลการวินิจฉัย
เรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกข

ของ ก.พ.ค.
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

ก.พ.ค. มีความมุงมาดปรารถนา
ที่จะดําเนินการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกข
อยางยุติธรรม เปนธรรม และ

รวดเร็ว เพื่อขาราชการพลเรือน
สามัญทุกทาน อยางเต็มกําลัง

ความสามารถ
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เรื่องรองทุกข

เรื่องรองทุกขรับเขา
(45)

ดําเนินการแลวเสร็จ
(63)

ด

อยูระหวางการพิจารณา
(40)

ณา

ยาย

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ถูกตั้งคกก.สอบสวนวินัย

อื่นๆ

คัดเลือกเพ่ือแตงตั้ง (27)

(6)

(6)

(3)

(3)
(5)

ยกคํารองทุกข

ฟงขึ้น

ใหถอนคํารองทุกข

ไมรับพิจารณา

จําหนายออกจากสารบบ

(45)

(1)

(3)

(9)

เรื่องรองทุกขยกมา
(58)

เรื่องรองทุกขรับเขาแยกตามกระทรวง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

(12)
สํานักนายกฯ

(2)
ก.คลัง

(0)

ก.พัฒนา
 สังคมฯ

(3)
ก.เกษตรฯ (2)

ก.คมนาคม

(0)
ก.ดิจิทัลฯ

(4)
ก.ทรัพยากรฯ

(1)
ก.ทองเที่ยวฯ

(0)
ก.พลังงาน

(1)
ก.พาณิชย (4)

ก.มหาดไทย

(0)
ก.แรงงาน

(1)
ก.อุตสาหกรรม

(0)
ก.วัฒนธรรม

(0)
ก.วิทยฯ

(3)
ก.ศึกษา

(6)

ก.สาธารณสุข

(6)
ก.ยุติธรรม

(0)

ก.ตางประเทศ

(0)
อื่นๆ

103 เรื่อง
รวม
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เรื่องที่ไมอยูในอํานาจการพิจารณา
ของ ก.พ.ค.

รับเขา
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
(176)

รองทุกขผิดที่

ผูรองทุกขไมใชขาราชการพลเรือนสามัญ

เหตุแหงทุกขไมไดเกิดจากผูบังคับบัญชา

เปนเรื่องรองเรียน

(31)

(6)

(134)

(3)

เรื่องไมอยูในอํานาจรับเขาแยกตามกระทรวง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

(3)
ก.อุตสาหกรรม

(0)
สํานักนายกฯ

(4)
ก.คลัง

(0)
ก.พัฒนาสังคมฯ

(1)
ก.ดิจิทัลฯ

(0)
ก.พาณิชย

(3)
ก.เกษตรฯ

(3)
ก.ทรัพยากรฯ

(3)
ก.คมนาคม

(137)
ก.มหาดไทย

(7)
ก.ยุติธรรม

(1)
ก.วัฒนธรรม

(0)
ก.วิทยฯ

(1)
ก.ศึกษา

(0)
ก.พลังงาน

(0)
ก.แรงงาน

(2)
อื่นๆ

(0)
ก.ตางประเทศ

(0)
ก.ทองเที่ยวฯ

(11)
ก.สาธารณสุข

 อื่นๆ/ถอนเร่ืองรองทุกข (2)
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คําพิพากษาศาลปกครอง
ที่นาสนใจ

ในกรณีที่ผูอุทธรณหรือผูรองทุกขไมเห็นดวย
กับคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ผูนั้นมีสิทธิยื่นฟอง

เปนคดีตอศาลปกครองได 
โดยเรื่องอุทธรณตองยื่นตอศาลปกครองสูงสุด 
สวนเรื่องรองทุกขตองยื่นตอศาลปกครองช้ันตน 

ซึ่งทั้งสองกรณีจะตองยื่นภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบ

คําวินิจฉัย ก.พ.ค.



คําพิพากษาศาลปกครองที่นาสนใจ 

 

 

คดีหมายเลขดําที่ ฟ. 22/2555 
คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 34/2560 
ผูฟองคดี : นาย ก. และ นาง ท. 
ผูถูกฟองคดี : ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 
            คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ที่ 2 

 

นาย  ก .  ข าราชการพลเ รือนสา มัญ  
ผูฟองคดีท่ี 1 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ สถานีอนามัยบานนาโพธิ์ อําเภอ
บุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี และ นาง  ท .  
ผูฟองคดี ท่ี 2 ดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ สถานีอนามัยบานนาโพธ์ิ อําเภอ
บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อุทธรณคําสั่ ง
จังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 101/2554 ลงวันท่ี 13 
มกราคม  2554 เรื่อง ท่ีลงโทษตัดเงินเดือน 
ผูฟองคดีท่ี 1 ในอัตรา 5% เปนเวลา 3 เดือน 
และคําสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 079/2554  

ลงวันที่ 13 มกราคม  2554 เรื่องที่ลงโทษ 
ตัดเงินเดือนผูฟองคดีท่ี 2 ในอัตรา 5% เปนเวลา  
3 เดือน ตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
(ก.พ.ค.) กรณีขาดราชการ และไมปฏิบัติตาม
คํ าสั่ ง ผูบั ง คับบัญชาโดยเจตนาขั ดขื นหรื อ
หลีกเลี่ยง แมผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตาม
คําส่ังเดิมแตก็ไมปฏิบัติตาม 

ก.พ.ค. ไดพิจารณาประเด็นขอกฎหมายท่ี 
ผู อุ ทธรณกล าวอ างว า กรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงและกรรมการสอบสวนวินัยเปนบุคคล
คนเดียวกัน จะมีความไมเปนกลางในการพิจารณา
หรือไม  เม่ือพิจารณาบทบัญญัติ พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา  
90 – 93 และมาตรา 96 – 97 แลว จะเห็นไดวา 
การสอบขอเท็จจริงหรือการ สืบสวนยังมิ ใช
ขั้นตอนการสอบสวนทางวินัยอันจะถือวาเปน
กระบวนการพิจารณาทางปกครอง ดังนั้น การท่ี 
ผูท่ีเคยเปนกรรมการสอบขอเท็จจริงแลวตอมาไดรับ
การแตงตั้งใหเปนกรรมการสอบสวนทางวินัยอีก 
จึงไมใชขอท่ีเปนสาระสําคัญถึงขนาดท่ีจะทําให
ก า ร สอบสวนทาง วิ นั ยหรื อก า รพิ จ า รณา 
ทางปกครองไมเปนกลาง สวนพฤติการณของ 
ผูถูกฟองคดีท้ัง 2 นั้น เห็นวา เปนความผิดวินัย  
ฐาน ไม ปฏิ บั ติ ต ามระ เบี ยบแบบแผน ของ 
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กรณี ก.พ.ค. เปนผูถูกฟอง  

 

ทางราชการ และฐานไมอุทิศเวลาของตนใหแก
ราชการ และละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการ ตาม
มาตรา 82 (2) และ (5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ .ศ. 2551 มีคําวินิจฉัย 
ยกอุทธรณ 

ผู ฟ อ ง ค ดี ท้ั ง ส อ ง จึ ง ไ ด ฟ อ ง ค ดี ต อ 
ศาลปกครองสูงสุดวา คําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี 1 
และคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีท่ี 2 ไมถูกตองตาม
กฎหมาย เนื่องจากไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน 
หรือวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด เปนการกระทําท่ี 
ไมสุ จริต ผิดตอวัตถุประสงค ของกฎหมายท่ี 
ผูฟองคดีท้ังสองอางเปนฐานในการออกคําสั่ง และ
เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ ขอใหศาลปกครอง
สูงสุดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีท่ี 1 ท่ีออกตามคําวินิจฉัยของ 
ผูถูกฟองคดีท่ี 2 ท่ีลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดี 
ท่ี 1 และผูฟองคดีท่ี 2 เปนเงินจํานวน 5% เปน
เวลา 3 เดือน 

 

 ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา 
แมวาผูถูกฟองคดีท่ี 1 มีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน 

ผูฟองคดี ท้ังสองเปนจํานวนเงิน 5% เปนเวลา  
3 เดือน อันเปนการลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
แตในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
ผูฟองคดีทั้งสองนั้น ผูถูกฟองคดีท่ี 1 (ผูวาราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี) แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 93 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 อันเปนการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอยางรายแรง ผูฟองคดีท้ังสองจึงเปนผูถูกแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ซึ่งปญหา
วาผูท่ีเคยเปนกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง และ
ตอมาไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการสอบสวนวินัยอีก 
จะทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง
หรือไมนั้น เปนสวนหน่ึงของปญหาวากระบวนการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรง ไดกระทําโดยถูกตอง
ตามหลักเกณฑวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดไวหรือไม 
และปญหาดังกลาวเปนปญหาขอกฎหมาย 
อันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน 
แมผูฟองคดีท้ังสองไมไดโตแยงคัดคาน ศาลยอม
ยกเร่ืองดังกลาวขึ้นวินิจฉัยไดตามขอ 92 ประกอบ
ขอ 116 แหงระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการ 
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คําพิพากษาศาลปกครองที่นาสนใจ 

 

ในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

พ.ศ. 2543 ท่ีกําหนดวา ในการพิพากษาหรือมีคําสั่ง
ชี้ขาดคดี ศาลจะยกขอกฎหมายอันเกี่ยวดวย
ความสงบเรียบรอยของประชาชน ขึ้นวินิจฉัยแลว
พิพากษาหรือมีคําสั่งไปก็ได จึงมีประเด็นท่ีตอง
พิจารณาวา การท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนวินัยเปน
ชุดเดียวกันจะทําใหการพิจารณาทางปกครองเพื่อ
ออกคําสั่ งทางปกครองไม เปนกลางหรือไม  
ในกรณีนี้เห็นวา คําสั่งลงโทษทางวินัยเปนคําสั่ง
ทางปกครอง ตามนัยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังนั้น 
การดําเนินการสอบสวนวินัยอยางรายแรงจึงเปน
การพิจารณาทางปกครอง ตามนัยมาตรา 5 แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว กรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรง ซึ่งเปนผูทําหนาท่ีพิจารณาทาง
ปกครอง จึงตองมีความเปนกลาง หากกรรมการ
ผูใดไมมีความเปนกลาง ตามนัยมาตรา 13 หรือ 
มีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทาง
ปกครองไมเปนกลาง ตามนัยมาตรา 16 แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว กรรมการผูนั้นจะทําการ
พิจารณาทางปกครองไมได  
 ดังนั้น การท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี มีคําส่ังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุบลราชธานี ท่ี 139/2552 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 
2552 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 
จํานวน 5 คน และคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงชุดนี้ไดเสนอความเห็นตอผูถูกฟองคดี
ท่ี  1  วากรณีมีมูลควรแต งตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยผูฟองคดีท้ังสอง ซึ่งตอมา ผูถูกฟอง
คดีท่ี 1 ไดมีคําสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 350/2553 
ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2553 โดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา 93 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ .ศ .  2551 แตงตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยผูฟองคดีท้ังสอง จํานวน 5 คน โดย
คณะกรรมการสอบสวนวินัยชุดดังกลาวเสนอ
ความเห็นวาสมควร ลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดี
ท้ังสองเปนเงนิในอัตรา 5% เปนเวลา 3 เดือน ซึ่ง
กรรมการชุดนี้ เปนกรรมการคนเดียวกันกับ
กรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงถึง 4 คน และ
กรรมการท้ังสี่คนดังกลาวเปนเสียงขางมากใน
คณะกรรมการสอบสวนวินัย ผลการสอบสวน
วินัยยอมคาดหมายไดอยูแลววาไมอาจแตกตางไป
จากผลการสอบขอเท็จจริง กรรมการท้ังสี่คน
ดังกลาวจึงไมมีความเปนกลางตามนัยมาตรา 16 
ประกอบมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ .ศ. 2539 ดังนั้น เมื่อ 
ผูถูกฟองคดีท่ี 1 นําผลการสอบสวนวินัยของ
คณะกรรมการสอบสวนวินัยมาใชพิจารณา
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ลงโทษผูฟองคดีท้ังสอง จึงไมชอบดวยกฎหมาย 
เ ป น เ ห ตุ ใ ห คํ า สั่ ง ข อ ง ผู ถู ก ฟ อ ง ค ดี ท่ี  1  
ท่ี  101/2554 ลงวัน ท่ี  13 มกราคม  2554  
ท่ีลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดีท่ี 1 ในอัตรา 5% 
เปนเวลา 3 เดือน และคําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี 1 
ท่ี 079/2554 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2554 ท่ีลงโทษ
ตัดเงินเดือนผูฟองคดีท่ี 2 ในอัตรา 5% เปนเวลา 
3 เดือน ไมชอบดวยกฎหมาย เมื่อคําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีท่ี 1 ดังกลาว ไมชอบดวยกฎหมาย 
ดังน้ัน คําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีท่ี 2 เรื่องแดงท่ี
0004155 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555 และ 
เรื่องแดงท่ี 0005155 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2555  
ท่ีใหยกอุทธรณของผูฟองคดี ท้ังสอง และให
ยกเลิกฐานความผิดฐานไมปฏิบัติตามคําส่ังของ
ผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาท่ีราชการโดยชอบ 
ด วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  
ตามมาตรา 82 (4) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และคําสั่งของ 
ผู ถู กฟองคดี ท่ี  1 ท่ี  649/2555 ลงวันท่ี  28 
กุมภาพันธ 2555 ท่ีลงโทษตัดเงินเดือน ผูฟองคดี
ท่ี 1 เปนเงินจํานวน 5% เปนเวลา 3 เดือน และ
คําส่ังของผูถูกฟองคดีท่ี 1 ท่ีแกไขตามคําวินิจฉัย
ของผูถูกฟองคดี ท่ี 2 จึงไมชอบดวยกฎหมาย
เชนกัน พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดี 
ท่ี 1 ท่ี 649/2555 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2555 

ท่ีลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดี ท่ี 1 ในอัตรา 5% 
เปนเวลา 3 เดือน และคําสั่ง ท่ี 648/2555 ลงวันท่ี 
28 กุมภาพันธ 2555 ท่ีลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดี
ท่ี 2 ในอัตรา  5% เปนเวลา  3 เดือน  และ 
คําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีท่ี 2 เรื่องแดงท่ี 
0004155 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2555 และเร่ืองแดงท่ี 
0005155 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2555 ท่ีใหยกอุทธรณ
ของผูฟองคดีท้ังสอง ท้ังนี้ ใหมีผลยอนหลังไป
ตั้งแตวันท่ีคําสั่งมีผลใชบังคับเปนตนไป แตไมตัด
อํานาจของผูถูกฟองคดีท่ี 1 และผูถูกฟองคดีท่ี 2  
ท่ีจะดําเนินการทางวินัยผูฟองคดีท้ังสองเสียใหม
ใหถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39



คําพิพากษาศาลปกครองที่นาสนใจ 

 

 

 

คดีหมายเลขดําที่ อ. 558/2555 
คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1032/2559 
ผูฟองคดี : นาย ธ. 
ผูถูกฟองคดี :  
-ปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ 1 
-คณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ระดับ 9 และระดับ 10 ที่ 2 
-คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ที่ 3 

 

นาย ธ. (ผูฟองคดี) ขาราชการพลเรือน
สามัญ ตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิ เศษ 
ระดับชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง
ผู เ ช่ียวชาญเฉพาะดานคดีพิ เศษ  สํานักงาน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคดีพิเศษ กรมสอบสวน 
คดีพิเศษ ไดรองทุกขตอ ก .พ.ค. กรณีไมไดรับ
ความเปนธรรมจากผูถูกฟองคดีท่ี 1 ในการมี
คําส่ังเลื่อนนาย ช. ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

สํานักคดีภาษีอากร กรมสอบสวนคดีพิ เศษ 
เนื่องจากผูฟองคดีไดคะแนนการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อ
ข า ร า ชก า ร เพื่ อ แ ต ง ตั้ ง ใ ห ดํ า ร ง ตํ า แหน ง
ผูอํานวยการสํานักคดีภาษีอากร กรมสอบสวนคดี
พิเศษ เปนลําดับท่ี 1 ในขณะท่ีนาย ช. ซึ่งไดรับ
แตงตั้ง ไดคะแนนเปนลําดับท่ี 2 และยังเคยเปน
ผูใตบังคับบัญชาของผูฟองคดีมากอน 

ก.พ.ค. พิจารณาแลว เห็นวา การพิจารณา
ของคณะกรรมการคัดเลือกและเสนอรายชื่อ
ข า ร า ชก า ร เพื่ อ แ ต ง ตั้ ง ใ ห ดํ า ร ง ตํ า แหน ง
ผูอํานวยการสํานักคดีภาษีอากร กรมสอบสวน 
คด ีพ ิเ ศ ษ  เ ป น เ พ ีย ง ขั ้น ต อนภ า ย ใน ข อ ง 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาคัดเลือก
บุคคลในเบื้องตนเทานั้น  โดยการพิจารณา
คั ด เ ลื อกและการแต ง ตั้ ง เ ป นอํ าน าจของ
คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการ 
พลเรือนสามัญขึ้นแต งตั้ ง ใหดํ ารงตําแหน ง 
ระดับ 9 และระดับ 10 กระทรวงยุติธรรม  
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว 22 
ลงวันท่ี 30 กันยายน 2540 กระทรวงยุติธรรม 
ไดดําเนินการคัดเลือกเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการและข้ันตอนตามท่ีกําหนดไวในหนังสือ
สํานักงาน ก .พ. ดังกลาวแลว การออกคําสั่ ง
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แตงตั้ง นาย ช . ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักคดีภาษีอากร กรมสอบสวนคดีพิ เศษ  
จึ งชอบดวยกฎหมายแลว  คํารองทุกขของ 
ผูฟองคดีฟงไมขึ้น และมีคําวินิจฉัยใหยกคํารองทุกข 

ผูฟองคดีจึงไดฟองคดีตอศาลปกครอง
ชั้นตน (ศาลปกครองกลาง ) วา คําสั่งแตงตั้ง 
นาย ช. ของผูถูกฟองคดีท่ี 1 และคําวินิจฉัยของ 
ผูถูกฟองคดีท่ี 3 (ก.พ.ค.) ไมชอบดวยกฎหมาย 
ขอใหศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหเพิกถอนคําส่ังแตงตั้งนาย ช. ของผูถูกฟองคดี
ท่ี  1  และ คํ าวิ นิ จ ฉั ยขอ งผู ถู กฟ อ งคดี ท่ี  3  
ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของ
ผูถูกฟองคดีที่ 1 และคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีท่ี 3 
ผูถูกฟองคดี ท่ี 1 และผูถูกฟองคดี ท่ี 3 จึงยื่น
อุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนตอ
ศาลปกครองสูงสุด 

 

 ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลว เห็นวา 
แมว าคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะประเมินใหผูฟองคดี 
ไดคะแนนสูงสุดก็ตาม แตคณะกรรมการดังกลาว

เปนเพียงคณะกรรมการท่ีอธิบดีกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ แตงตั้งขึ้นเพื่อชวยพิจารณาคัดเลือก
ขาราชการท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการแตงต้ัง 
ใหดํารงตําแหนงท่ีวางเทานั้น แตในการเสนอ
ขอมูลชื่อและตําแหนงวาง และรายช่ือขาราชการ
พลเรือนสามัญท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงวางดังกลาวตอผูถูกฟองคดีท่ี 1 
เปนหนาท่ีของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิ เศษ 
ดังนั้น คณะกรรมการคัดเลือกของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ แมจะประเมินใหผูฟองคดีไดคะแนน
สูงสุด แตมิ ใชคณะกรรมการตามหลักเกณฑ 
การคัดเลือกท ายหนั งสื อสํ านั กงาน ก .พ . ท่ี  
นร 0708.1/ว 22 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2540 มีแต 
ผูถูกฟองคดีท่ี 2 (คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อ
เลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งให 
ดํารงตําแหนง ระดับ 9 และระดับ 10) เทานั้น  
ท่ี มี หน า ท่ีพิ จ ารณาคั ด เลื อก ผู ท่ี เ หมาะสม 
ท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงจากรายช่ือ
ขาราชการดังกลาว ผลคะแนนการประเมินของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พ ิจ า ร ณ า ค ัด เ ล ือ ก ข อ ง 
 
 

41



คําพิพากษาศาลปกครองที่นาสนใจ 
กรณี ก.พ.ค. เปนผูถูกฟอง 

 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงไมอาจถือวาตองผูกพัน
หรือเปนการตัดอํานาจของผูถูกฟองคดี ท่ี 2  
ท่ี จ ะ ใ ช ดุ ลพิ นิ จ ในก า รพิ จ า รณา คัด เลื อ ก 
ผูท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักคดีภาษีอากร กรมสอบสวน 
ค ดี พิ เ ศ ษ  นอ ก จ า ก น้ี  ผู ถู ก ฟ อ ง ค ดี ท่ี  2 
ประกอบดวยบุคคลท่ีมีความนาเชื่ อถือและ 
เปนกลางมากกวาคณะกรรมการของกรม อีกท้ัง
หลักเกณฑท่ีใชในการประเมินก็มีรายละเอียด
มากกวา ซึ่ งจะทําใหการประเมินไดตรงกับ
บุคลิกลักษณะ ความรู และความสามารถของ 
ผู เขารับการประเมิน เมื่อปรากฏขอเท็จจริง 
ในรายงานการประชุมของผูถูกฟองคดีท่ี 2 วา 
ผู ถู กฟองคดี ท่ี  2  ไดพิจารณาการเสนอ ช่ือ 
แตละราย จากประวัติการรับราชการ ผลงาน 
ท่ีผานมา ความเหมาะสม ความประพฤติ ประวัติ
ทา ง วิ นั ย  กั บหน า ท่ี ความรั บผิ ด ชอบ และ 
ความตองการของตําแหนง ซึ่งผูถูกฟองคดีท่ี 2  
มีอํานาจใชดุลพินิจไดตามความเหมาะสม และ
เ ม่ือไมปรากฏขอเ ท็จจริ ง ท่ีแสดงให เห็นว า  
ผูถูกฟองคดีท่ี 2 ใชดุลพินิจในการคัดเลือกบุคคล
เพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว 

โดยไมชอบ  การท่ีผูถูกฟองคดี ท่ี  2 ไดมีมติ 
เสนอช่ือนาย ช. ใหผูถูกฟองคดีท่ี 1 พิจารณา 
และผูถูกฟองคดีท่ี 1 ไดมีคําสั่งแตงตั้งนาย ช .  
ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักคดีภาษีอากร 
กรมสอบสวนคดีพิ เศษ จึงเปนการกระทําท่ี 
ชอบดวยกฎหมาย และไมเปนการขัดตอระบบ
คุณธรรม ตามมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และการท่ี
ผูถูกฟองคดีท่ี 3 (ก.พ.ค.) ไดพิจารณาคํารองทุกข
ของผูฟองคดีแลวมีคําวินิจฉัยยกคํารองทุกขนั้น  
จึงชอบดวยกฎหมาย อุทธรณของผูถูกฟองคดี 
ท่ี 1 และผูถูกฟองคดี ท่ี  3 (ก .พ .ค . )  ฟงขึ้น 
พิพากษากลับคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน 
เปนใหยกฟอง 
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ร.ต.ท.หญิง สุทธิมา พิพัฒนพิบูลย
หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล

ที่ปรึกษาที่ปรึกษา

นางสาวฐานิดา เนื่องจํานงค

นายนิติธรรม พรหมประกอบ

นางสาวมณภรณ ศุภเชษฐพันธนางจารุวรรณ คุณธรณ

นางจิรัตติ ศรีสวรรค

นางสาววรณัฐ หาวเจริญ

นางสาวกรกนก ตรีรัตนพันธ

นางสาวรุงฤดี อารยะสันติภาพ

คณะทํางานคณะทํางาน

รูปภาพ : กลุมชวยอํานวยการ สํานักงาน ก.พ.
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